
Projekt 
 
z dnia  16 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

z dnia 12 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785) uchwala  się, co  następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXII/228/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2016 r. 
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis , wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:          

„1. Zwolnienie o którym mowa w §  1 stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie 
z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., L 215 z 07.07.2020 r.) .”; 

2) § 8 otrzymuje brzmienie:       

„§ 8. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 roku.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem  1 stycznia 2021 roku. 

 
Opracował: 
Wydział Podatkowy 

Przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego 
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UZASADNIENIE

Podstawę prawną podjęcia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach
pomocy de minimis stanowi art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
( Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

W świetle tego przepisu Rada Gminy posiada uprawnienie do wprowadzania w drodze uchwał
zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości.
Na podstawie przysługującego Radzie Gminy prawa do określenia zwolnień przedmiotowych innych niż
przewidziane w ustawie zdecydowano o wydłużeniu okresu obowiązywania uchwały Nr XXII/228/2016
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od
nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Zaproponowane rozwiązania w projekcie zmiany uchwały mają na celu przedłużenie okresu obowiązywania
uchwały Nr XXII/228/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2016 r. w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis do dnia 31 grudnia 2023 r.
Możliwość taką daje przyjęcie przez Komisja Europejską rozporządzenia Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2
lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich
dostosowań.
Na podstawie tego rozporządzenia wydłużeniu do dnia 31 grudnia 2023 r. uległy okresy obowiązywania
wskazanych w nich aktów prawnych. Indywidualna pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia może
być udzielana do 31 grudnia 2023.

Zwolnienie o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi pomoc de minimis, której udzielenie
następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis (Dz.U. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r., Dz.U. UE L 215 z 07.07.2020 r.).

Projekt przedmiotowej uchwały zgodnie z przepisem art.7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 708) dnia 05.10.2020 r.
został zgłoszony do zaopiniowania Prezesowi UOKiK.
Dnia 22.10.2020 i 26.10.2020 uzyskano odpowiedź, iż Prezes UOKiK nie zgłasza zastrzeżeń do
przedłożonego projektu uchwały.
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